
Informácia k sadzbám spotrebnej dane na motorový benzín a plynový olej                                                   
platným od 1. januára 2018 a k vypĺňaniu daňového priznania 

 
Dňa 10. novembra 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 268/2017 Z. z. 

z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie 
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 268/2017 Z. z."). Zákon č. 268/2017 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2018, okrem bodov 
ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2018, a bodov ktorých účinnosť je viazaná na prvý deň kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, 
že štátna pomoc SA.47743 (2017/PN) - Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná 
s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie. 

 
Európska komisia žiadosť Slovenskej republiky o schválenie štátnej pomoci SA.47743 (2017/PN) - 

Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie pre biopalivá zaevidovala dňa 8. novembra 2017 pod číslom SA. 
49509 (2017/N) a pod týmto číslom bolo vydané aj rozhodnutie o notifikácii tejto štátnej pomoci. 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že do 31. decembra 2017 nebolo uverejnené oznámenie Európskej 

komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA. 49509 (2017/N) - Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie 
pre biopalivá je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie, čl. I body 5, 6, 7, 9, 
16,43, 54, 56, 59 a čl. II zákona č. 268/2017 Z. z. a vyhláška č. 318/2017 Z. z. nenadobudli od 1. januára 2018 
účinnosť. 

 
Finančné riaditeľstvo SR súčasne uvádza, že od 1. januára 2018 do konca kalendárneho mesiaca, 

v ktorom sa uverejní oznámenie Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc SA.49509 (2017/PN) - 
Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie pre biopalivá je zlučiteľná s právcim Európskej únie, v Úradnom 
vestníku Európskej únie, sa na motorový benzín a plynový olej ustanovuje sadzba spotrebnej dane podľa § 46p 
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. 

 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v záujme zabezpečenia jednotného 
postupu pri posudzovaní správnosti uplatnenia sadzby spotrebnej dane na minerálny olej podľa § 46p zákona 
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v daňovom priznaní 
a dodatočnom daňovom priznaní colnými úradmi a so zreteľom na ciele, ktoré sa majú praktickým uplatňovaním 
tohto ustanovenia dosiahnuť, vydalo dňa 10, januára 2018 usmernenie vo finančnom spravodajcovi 
Príspevok č. 1 - Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7644/2018-732 
k uplatňovaniu sadzby spotrebnej dane podľa § 46p zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani 
z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní. 
 
(Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7644/2018-732) 
 
Táto informácia má informatívny charakter. Právne záväzné zmeny a doplnenia zákona č. 98/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov sú uvedené v zákone č. 268/2017 Z. z. vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
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